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Könssegregerad arbetsmarknad

Horisontell: Kvinnor och män i olika yrkesområden (HEED, STEM)

Vertikal: 
Män 
oftare 
på 
högre 
positioner 
inom 
yrken
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Vad spelar könssegregeringen för roll?

Problematisk från olika perspektiv:

• Samhällsperspektiv

• Arbetsgivarperspektiv

• Individperspektiv

Gottfredssons theory of circumscription
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Psykologisk könslikhet

Sammanställningar av all 

forskning som syftat till att 

finna psykologiska 

könsskillnader visade 

istället generellt sett på 

könslikhet i t ex förmågor 

och personlighet (Hyde, 

2014)

Könssegregeringen i Sverige

Sveriges arbetsmarknad är starkt könssegregerad, även i 

en internationell jämförelse
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Utbildningsval

I Sverige sker det första karriärvalet när ungdomar väljer 

gymnasieprogram. Det kan ses som det första steget till 

könssegregeringen på arbetsmarknaden.

Projektets metod

• Finansierat av Forte.

• 2600 slumpmässigt utvalda svenska skolelever, hälften i 

åk 9 på högstadiet och hälften i åk 3 på gymnasiet.

• Enkät nr 1 mätte intresse och psykologiska faktorer. 

Enkät nr 2 följde upp deras utbildningsval, ett år senare

• Statistik analys av ”mediering” av (förklaring till) köns-

skillnader i intresse och val.

• Korrelationsstudie (ej kausalitet).
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Social cognitive career theory

Lent, Brown, & Hackett, 1994

Publicerade artiklar

Tellhed, U., Bäckström, M., & Björklund, F. (2017). Will I fit in and 
do well? The importance of social belongingness and self-
efficacy for explaining gender differences in interest in 
STEM- and HEED-majors. Sex Roles, 77, 86–96. 

Tellhed, U., Bäckström, M., & Björklund, F. (2018). The role of ability 
beliefs and agentic vs. communal career goals in 
adolescents' first educational choice. What explains the 
degree of gender-balance? Journal of Vocational Behavior, 
104, 1-13.
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Förklaringsfaktorer

Könsskillnader i:

–Kompetensuppfattning

–Yrkesmål

–Förväntad trivsel

Intresse för och val av tekniska 
utbildningar

Vem valde teknik?

Boys

Girls

Pojkar var mycket mer 

intresserade av tekniska 

utbildningar än flickor, Mdiff

= 1.55, p < .001, och mycket 

färre flickor valde teknik-

programmet (se figur).
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Teknisk kompetensbedömning

Unga kvinnor hade mycket lägre kompetenstro för yrken som 

ingenjör, Mdiff = 1.21, p < 0.001, och mycket lägre tro på sin 

förmåga att hantera teknik och datorer, Mdiff = 1.63, p < 0.001. 

Detta var den viktigaste förklaringen till kvinnors lägre intresse 

för, och mindre benägenhet att välja, tekniska utbildningar, r 

intresse = .69, p < 0.001. 

Matte då?
Könsskillnaden i tro på ens 

matematiska förmåga var mycket 

mindre, Mdiff = 0.62, p < 0.001, 

jämfört med könsskillnaden i tro 

på ens teknisk förmåga.



2018-08-23

8

Unga män kan allt (tror de )

• Kvinnornas kompetensuppfattning var könsstereotyp, med 

tvivel för stereotypt manliga områden (t ex teknik). 

• Männens kompetensuppfattning var stabil över alla områden.

Könsstereotyper

Män stereotyperas som mer kompetenta än kvinnor, 

och kvinnor som varmare än män (stereotype content

model; Fiske et al., 2002; 2016).
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Stereotyphot 

Att stereotyperas som sämre kan ge upphov till 

stereotyphot som, när en påminns, stör arbetsminnet och 

kan leda till tillfälligt försämrad prestation och i längden 

avståndstagande från området stereotypen berör

Stereotyphot stör kompetensbedömning

Experiment visade att 
gymnasister inte kunde bedöma 
hur väl de presterat på 
högskoleprovet, när de var 
under stereotyphot 
(nollkorrelation)

Tellhed, U., & Adolfsson, C. (2018). Competence and confusion: How 
stereotype threat can make you a bad judge of your competence. 
European Journal of Social Psychology, 48(2), 189-197
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Stereotyphot kan minskas

• Stöd arbetet med genus och 
jämställdhet (som möter 
motstånd) för att på sikt 
minska stereotypering

• Lär ut vad stereotyphot är

• Hjälp studenter hantera hot 
och stress (t ex mindfulness)

• Prata om könslikheter istället 
för könsskillnader

Se Spencer, Logel och Davies (2016) för en översikt

Digital kompetens i undervisningen

Regeringen slog fast 2017 att skolorna ska satsa på 

att öka elevers digitala kompetens. Kanske kan det 

öka flickors kompetenstro på sikt?
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Kompetenstro vid könsbalans 

Det saknades könsskillnader i hur bra ungdomarna trodde 

att de skulle klara yrken med jämn könsbalans, som läkare 

och ekonom

Yrkesmål och kön

Högstadieflickorna hade högre ”communal” yrkesmål 

(hjälpa andra, göra gott) än pojkarna, Mdiff = 0.44, p < 

0.001. Det saknades könsskillnader i ”agency”-mål 

(status, hög lön)
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Hellre status än hjälpa andra

Men om ungdomarna tvingades välja mellan att uppfylla

statusmål eller att fokusera på att göra gott i sitt yrkesliv så

valde de flesta status. Effekten var starkare hos pojkar (70 

%) än hos flickor (50 %)

Yrkesmål och utbildningsval

• Könsskillnader i communal yrkesmål (hjälpa) förklarade 

lite av könsskillnader i utbildningsval. Målen upplevdes 

svårare att uppfylla i tekniska yrkesområden.

• Könsbalanserade yrkesområden upplevdes uppfylla 

både statusmål och altruistiska mål bra, vilket delvis 

förklarar deras attraktivitet
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Social tillhörighet

• Att känna social tillhörighet är 

ett grundläggande behov hos 

människan

• (tyvärr) har vi en stark tendens 

att föredra människor vi 

upplever är lika oss själva

• De flesta, särskilt barn, är 

”homosociala”

Förväntad trivsel påverkar intresse

Könsskillnader i förväntad trivsel med studenter på olika 

utbildningar (Cohens d = .77 för ingenjör) förklarade 

könsskillnader i intresse för utbildningar med sned 

könsbalans. 

Samband förväntad trivsel och intresse för ingenjör var t ex r = 

.63, p < 0.001.
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Könssamhörighet i högskolan

Studenter som är i könsminoritet på sin utbildning känner oftare sam-

hörighet både med män och kvinnor jämfört med studenter som är i 

könsmajoritet eller på könsbalanserade utbildningar
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Sammanfattning könsobalans

• Kvinnors kompetenstvivel starkaste förklaringen till varför kvinnor 

är mindre intresserade av, och mer sällan väljer, tex 

ingenjörsutbildningar.

• Kvinnors lite starkare önskan att hjälpa förklarar ytterligare varför 

de hellre väljer t ex samhällsvetenskap än ingenjör

• Ungdomars förväntade större trivsel i könsmajoritet bidrar också 

till att förklara könsskillnader i utbildningsintressen
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Sammanfattning könsbalans

Könsbalanserade utbildningar lockar både kvinnor och män för 

att:

• Både kvinnor och män tror att de klarar dessa bra

• De upplevs uppfylla både communal (hjälpa) och agentic

(status) yrkesmål bra

• Både kvinnor och män tror att de ska trivas i gemenskapen 

där

Slutsatser- kompetensuppfattning

Stärk kvinnors kompetensuppfattning för teknik

– Motverka könsstereotyper

– Motverka stereotyphot

– Mer teknik tidigt i skolan
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Slutsatser- yrkesmål

• Öka status och löner i kvinnodominerade yrkesområden 

och jobba på att få pojkar att värdera att hjälpa andra och 

göra gott högre

• Visa på att det går utmärkt att hjälpa andra och göra gott 

för världen som ingenjör

Slutsatser- homosocialitet

• Öka medvetenhet om vår tendens att föredra och gynna 

personer som liknar oss, och problemet med detta

• Uppmuntra barn att leka över könsgränserna
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Tack för visat intresse!


